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Sammanfattning 

Inledning 
Skolinspektionens kontroll av idrottsämnet år 2010 visade att ämnet idrott och hälsa 

präglades av ensidiga övningar som exempelvis bollspel och olika former av 

konditionsträning. Slutsatserna efter observationen var att vissa elever fick fördelar på 

grund av de valda aktiviteterna. Studerar man elever som är aktiva på fritiden så visar 

det sig att de har fördelar i skolundervisningen. Det finns olika faktorer som påverkar 

elevers aktiva deltagande i ämnet idrott och hälsa. Faktorerna är utgångspunkten för 

undersökningen.  

Syfte  
Syftet med uppsatsen var att ta reda på vad det är som påverkar 15-16 åringars s 

aktiva deltagande i ämnet idrott och hälsa. Undersökningen syftar även till att belysa 

om faktorerna skiljer sig utifrån de som är deltagande i idrottsföreningar.  

Metod 
Undersökningen är en tvärsnittsdesign där datainsamlingen har genomförts med 

enkäter. Deltagarna i undersökningen har varit elever från både högstadiet (årskurs 9) 

och två olika gymnasieskolor. En skolan var ett yrkesgymnasium och den andra 

skolan var ett studieförberedande gymnasium. Sammanlagt deltog 137 elever i 

undersökningen, 50 flickor och 87 pojkar.  

Resultat 
Resultatet av studien visar att elever som idrottade utanför den organiserade idrotten 

upplevde sig som mer aktivt deltagande under lektionerna i idrott och hälsa. Pojkar 

visade sig ha ett större intresse av idrottsämnet än flickor. Studien påpekar även att 

bollspel både nämnts som den bästa respektive den sämsta aktiviteten på 

idrottslektionerna.  

Slutsats   
Studien påvisar att det inte fanns någon signifikant skillnad mellan organiserat 

idrottsdeltagande och aktivt deltagande i idrottsämnet. Resultatet visade att det fanns 

ett positivt samband mellan idrottsutövningen utanför den organiserade idrotten och 

aktivt deltagande i idrottsämnet. Skillnaden mellan pojkar och flickor visade sig 

framförallt vara tydlig när det gällde intresset, där pojkar angav att det var mer 

intresserade av ämnet.  
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Inledning 
I april år 2010 utförde skolinspektionen en oanmäld observation av idrottsämnet. 

Sammanlagt besöktes cirka 300 lektioner. Resultatet av observationerna var väldigt 

oroväckande. Nästan all undervisning karakteriserades av bollspel men även av olika 

former av konditionsträning. Även hälsoperspektivet visade sig nästan vara obefintligt 

i idrottsundervisningen. Ensidiga aktiviteter kan medföra en rad negativa 

konsekvenser enligt skolinspektionen. Elever som inte uppskattar olika former av 

bollspel kommer naturligtvis bli svåra att motivera (Skolinspektionen, 2010). Vidare 

beskriver skolinspektionen att idrottsundervisningen som den ser ut idag bidrar med 

en rad oroande slutsatser:  

• ”Bollspel gynnar de elever som på fritiden utövar detta och missgynnar de 

som ägnar sig åt andra idrotter eller som inte alls är idrottsaktiva. 

• Ett begränsat utbud av aktiviteter kan medföra att elever väljer att inte delta i  

undervisningen och därmed går miste om kunskaper som kan vara av stort 

värde för framtiden.  

• Undervisningen blir fokuserad på prestation och tävling, tvärtemot syftet med 

idrottsämnet. 

• Betygsättningen riskerar att inte utgå från kursplanens betygskriterier” 

(Skolinspektionen, 2010 s. 6)  

 

Det är viktigt att idrottsundervisningen är utformad så att inga elever känner sig 

exkluderade i undervisningen. Dagens undervisning är enligt skolinspektionens inte 

anpassad för att samtliga elever ska ha möjlighet att känna sig delaktiga. Elever som 

har en negativ inställning till bollspel riskerar att exkluderas i undervisningen. 

Skolinspektionen poängterar att flickor tenderar att missgynnas mer då de i större 

utsträckning ogillar bollspel (Skolinspektionen, 2010).  

 

Det finner flera positiva fördelar med att vara fysiskt aktiv på fritiden poängteras i 

nationella utvärderingen av grundskolan i idrottsämnet. Om man är fysiskt aktiv på 

fritiden så är man ofta betydligt mer intresserad av idrottsämnet. Barn och ungdomar 

som är inte är fysiskt aktiva på fritiden kopplas till en rad brister inom ämnet. Bland 

annat har eleverna svårigheter med färdigheter som exempelvis rörelse till musik och 
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simning. Det finns även skillnader mellan fysiskt aktiva och inaktiva elevers lärande i 

idrottsämnet. Elever som är inaktiva på fritiden får enbart sitt rörelsebehov 

tillgodosett i ämnet idrott och hälsa i skolan (Eriksson, Gustavsson, Quennerstedt, 

Rudsberg, Öhman, & Öijen, 2005) 

 

Bråkenhielm (2008) beskriver vad som kan påverka barn och ungdomar till vara 

aktiva under idrottslektionerna. Hon beskriver att deltagandet i ämnet idrott och hälsa 

kan kopplas till individuella omständigheter. Utifrån omständigheterna påpekar 

Bråkenhielm vikten av att varje skola arbetar för att främja elevernas deltagande i 

ämnet. Beaktas inte omständigheterna kan det resultera i att eleverna väljer att avstå 

från lektionerna. ”Att inte delta i idrott och hälsa är en riskfaktor och ofta ett första 

steg i en skolkutveckling” (Bråkenhielm, 2008 s.33).  

 

Fysisk aktivitet har stor betydelse för barn och ungdomars utveckling. 

Riksidrottsförbundet (2009) beskriver att den viktigaste utgångspunkten inom 

området är att barn och ungdomar ska bevara hälsan. För att detta ska fungerar blir det 

viktigt att planera och genomföra aktiviteter som barn och ungdomar anser är 

meningsfulla och positiva. Dagens samhälle har medfört att unga människor blir allt 

mer stilla sittande. Utvecklingen kan även ses ur ett folkhälsoproblem, det är viktigt 

att skapa motivation hos barn och ungdomar för att träna både i och utanför skolan.  

För att få en helhets bild av vad som påverkar barn och ungdomars deltagande i idrott 

och hälsa är det viktigt att belysa vilka faktorer som kan påverka deltagandet. 

Forskningen inom området är inte speciellt omfattande. Det är viktigt att ha kunskap 

om faktorerna som kan påverka unga individers deltagande i idrott och hälsa.  
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Bakgrund 
Bakgrunden är uppdelad i två avsnitt. Den första delen handlar om vilka faktorer som 

påverkar barn och ungdomars aktiva deltagande i fysiska aktiviteter. För att få en 

övergripande bild över området kommer forskningen att belysa både fysisk aktivitet i 

och utanför skolan.  

Den andra delen av forskningsläget behandlar föreningsaktivitet bland barn och 

ungdomar. Forskningen kommer bland annat att åskådliggöra statistisk information 

som belyser hur föreningsaktiviteten ser ut bland barn och ungdomar. Forskningen 

kommer även att fokusera på för respektive nackdelar med att vara aktiv i 

idrottsföreningar.  

Faktorer som påverkar elevers deltagande i fysisk aktivitet  

McDavid med flera författare (2012) har studerat om föräldrar och idrottslärares 

påverkan på unga individer kan påverka deras fysiska aktiviteter på fritiden. 

Resultatet av studien visar att påverkan från föräldrar har en viss betydelse för 

ungdomars vilja/engagemang till att utöva fysisk aktivitet på fritiden. Även fast 

idrottsläraren enbart är närvarande under skoltid visar det sig att de kan ha en 

betydande roll för ungdomars utövande av fysiska aktiviteter på fritiden. Skillnader 

mellan föräldrars och idrottslärares motivation visade sig inte ha någon större 

inverkan på ungdomars fysiska aktiviteter på fritiden. I slutändan är det dock 

ungdomarna själva som tar beslut angående idrottsutövandet. Viljan är den starkaste 

faktorn menar författarna (McDavid, 2012). Även Cernerud och Folke (2007) tar upp 

viktiga parametrar som har betydelse för ungdomars motionsvanor på fritiden. 

Skolidrotten är viktig för barn och ungdomars utveckling. De menar att skolan har en 

viktig roll för att motivera unga människor att motionera utanför skolan. Även om 

idrottsämnet skulle utökas kraftigt i skolan så räcker inte det till för att tillgodose unga 

människors rörelsebehov. På så sätt menar författarna att skolan har en mycket viktig 

roll att grundlägga motionsvanor som blir bestående efter att skolan är avslutad.  

 

Apitzsch (2007) tar upp viktiga parametrar som påverkar barn och ungdomars fysiska 

aktiviteter. En viktig parameter som har en negativ påverkan är trötthet och bristfälligt 

engagemang bland ungdomarna. Det finns elever som menar att skolan i sig är ett 

hinder för deras träning. Skolidrotten och andra ämnen i skolan medför att ungdomar 

känner att de är för trötta för att kunna träna efter skolan. Det finns även andra viktiga 
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aspekter som Apitzsch (2007) beskriver. En viktig aspekt behandlar flickors syn på 

idrott och hälsa i skolan. Flickor känner obehag när andra personer tittar på när de är 

fysiskt aktiva. Flickorna upplever en stark oro att andra ska ha åsikter om deras 

kroppar. Andra faktorer som påverkar barn och ungdomars möjligheter och vilja till 

fysisk aktivitet är bland annat tidsåtgång, andra aktiviteter, intressen och ekonomi. 

Likt Apizsch (20087) menar Eriksson (2005) med flera författare att flickor upplever 

obehag av att bli betraktade under lektionerna i idrott och hälsa. Övergripande 

beskriver forskarna att många inom skolans verksamhet har en positiv bild av ämnet 

både bland, lärare, föräldrar och elever. Pojkar har en mer positiv bild av ämnet än 

flickor. Det finns dock en skillnad mellan pojkar och flickor gällande delaktigheten 

under lektionerna. Författarna poängterar att flickorna rör sig betydligt mindre under 

lektionerna än pojkarna. Sammantaget kunde undersökningen visa att det var 3 gånger 

vanligare att flickor deltog lågintensivt under lektionerna. Det finns även andra 

viktiga faktorer som påverkar unga människor möjlighet och vilja till fysisk aktivitet 

beskriver forskarna. Bland annat beskrivs föräldrars påverkan. Utbildningsnivån hos 

föräldrar är av betydelse. Ungdomar som har föräldrar med en högre utbildning 

tenderar att nå högre betyg i idrott och hälsa. Elever med föräldrar som har lägre 

utbildningsnivå men som själva tar ansvar och är aktiva på lektionerna tenderar att nå 

lika höga resultatet som elever med hög utbildade föräldrar (Eriksson et al, 2005).  

 

Abildsnes (2015) med flera författare beskriver att de flesta elever som deltog i deras 

studie var positiva till ämnet idrott och hälsa i skolan. Resultatet visade att det fanns 

en skillnad mellan yrkesprogram och de som studerade studieförberedande program. 

Elever som studerade på yrkesprogram visade sig vara mer frånvarande från 

lektionerna i idrott och hälsa, trots att deras framtida yrke ställer större krav på fysisk 

förmåga. Det fanns även en skillnad i genus. Fler av flickorna avstod att delta i 

idrottslektionerna än av pojkarna. Författarna till texten belyser även vikten av 

engagerade och motiverande idrottslärare. Idrottslärare har oftast en förmåga att 

inspirera och motivera unga människor till deltagande i lektionerna i idrott och hälsa. 

Flera av eleverna beskrev idrottsläraren som en förbild. Oengagerade lärare i ämnet 

idrott och hälsa visar sig kunna ha rakt motsatt effekt. Eleverna kan då hämmas i 

deras deltagande under lektionerna i idrott och hälsa. På ett liknade sätt beskriver  
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Goral (2010) beskriver lärarens viktiga roll i ämnet idrott och hälsa. Han poängterar 

att läraren har ett betydande ansvar för att uppmuntra elever att delta i idrott och hälsa 

lektionerna. Andra viktiga faktorer som Goral (2010) tar upp är bland annat vänner 

och familj. Han fann i sin undersökning att den viktigaste motivatorn var familjens 

inställning och vilja till idrott. Den näst viktiga faktorn som motiverade till deltagande 

i idrottsämnet var vänner. Den sista viktiga faktorn var skolmiljön, där lokaler och 

förutsättningar förutom idrottsläraren var viktiga grundpelare.  

Föreningsaktiva kontra icke föreningsaktiva  

Riksidrottsförbundet (2015) gör en övergripande presentation över svenska 

idrottsföreningar. Sammanlagt är cirka 3 miljoner av Sveriges befolkning engagerad i 

någon form av idrottsförening. Det finns en skillnad mellan pojkar och flickor i åldern 

13-18 år. Rapporten belyser att det är fler flickor som är aktiva i detta åldersspann. 

Det är cirka 72 % aktiva flickor att jämföra med cirka 54 % för pojkarna i samma 

ålder när det gäller aktivitet i idrottsförening.  

 

På ett liknade sätt som riksidrottsförbundet beskriver Thedin Jakobsson och Engström 

(2008) ungdomars medlemskap i idrottsföreningar. De beskriver att medlemskapet i 

idrottsföreningar minskar mellan 13-16 år. I årkurs 6 visade det sig att cirka 75 

procent av barn och ungdomar var medlemmar i någon form av idrottsförening. I 

årskurs nio hade det sjunkit till cirka 60 procent. Ungdomar som fortfarande var 

aktiva i 16 års ålder visade sig ha bättre betyg i såväl idrott och hälsa och i övriga 

skolämnen. Även rapporten liv och hälsa ung publicerad av Lindén-Boström, 

Löfwenhamn och Persson (2015) beskriver likt Thedin Jakobsson och Engström 

(2008) att föreningsaktiviteten minskar med ökad ålder.  Nedgången i 

föreningsaktivitet kan man se både bland pojkar och flickor. Som exempelvis bland 

flickor i årskurs sju var 80 procent aktiva i någon förening. Det minskade till 71 

procent i årskurs 9 och minskade än mer till 69 procent i årkurs två i gymnasiet. 

Liknade resultat fanns bland pojkarna. Rapporten har en tydlig definition av vad som 

menas med föreningsaktiv. ”Som föreningsaktiva räknas de elever som svarat att de 

har varit med i någon organiserad fysisk aktivitet/sport eller annan förening, klubb, 

sällskap eller organisation under de senaste tolv månaderna (Lindén-Boström et al. 

2015, s 49). 
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Det finns tydliga tendenser till att barn och ungdomars engagemang och delaktighet i 

idrottsföreningar minskar med ökad ålder. Thedin Jakobsson och Engström (2008) 

förklarar att man tydligt kan se att många går ur idrottsföreningar, från 13 år och 

uppåt i åldrarna. När det gäller aktiviteter så kan man skillnader mellan pojkar och 

flickor i årskurs nio. Populäraste aktiviteten för pojkarna var fotboll, flickorna var 

mest intresserade av ridning. Även här kunde man se att medlemskapet i 

idrottsföreningarna för aktiviteterna minskade kraftigt med ökad ålder. När det gäller 

bollsport i skolundervisningen så var det enbart en aktivitet som flickorna ansåg vara 

intressant och det var fotboll.  

 

Engström (2004) menar att cirka 60 procent av alla pojkar i skolår 6 var aktiva i 

någon form av idrottsförening. Bland flickorna såg resultatet ungefär detsamma ut när 

det gällde medlemskap i olika föreningar. Han poängterar vikten av kännedom om att 

det finns stora regionala skillnader i Sverige. I vissa skolor var det endast cirka 10 

procent av pojkar och flickor som var medlem i någon förening.  

En annan studie som behandlar samma område hänvisar till att 69 % av eleverna 

idrottade på sin fritid. Studien visar att det finns skillnader mellan pojkar och flickor 

när de gäller både kost och motionsvanor. Pojkarna hade sundare kostvanor och 

motionerade mer. Samtidigt belyser författarna utmaningarna inom området. 

Beroende på stora lokala skillnader mellan kommunerna blir det svårt att få en 

heltäckande nationell bild över barn och ungdomars kost och motionsvanor. För att få 

en rättvisande bild krävs en undersökning i alla skolor (Karlsson & Brydolf 2006).  

Under liknade förhållanden menar Larsson (2008) att det finns lokala skillnader. Han 

poängterar likt Karlsson & Brydolf 2006 och Engström 2004 att det finns skillnader 

beroende på bostadsort. Det finns även skillnader mellan pojkar och flickor. 

Exempelvis upplever flickor att det har mindre fritid till egna aktiviteter. Det finns 

även stora likheter bland unga människor fritidsaktiviteter, oavsett kön eller 

bostadsort (Larsson, 2008). 

 

Förhållandet mellan föreningsaktiva och de som inte är det kopplat till idrott och hälsa 

beskrivs av Redelius (2004). Hon påpekar att elever som inte har ett intresse för idrott 

utanför skolan behöver få inspiration och stimulans under skoltiden. Barn och 

ungdomar som inte tränar på fritiden har ökat de senaste åren. Det finns även en stor 
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spridning inom föreningsaktiva barn och ungdomar beroende på vilken skola de går i. 

I vissa skolor kunde exempelvis 80 % av eleverna vara aktiva i någon form av 

förening på fritiden. I andra skolor kunde det se helt annorlunda ut, där endast 20 % 

var aktiva inom en förening på fritiden. Elever som har en negativ attityd till idrott 

och hälsa är också inte speciellt aktiva på idrottslektionerna och är inte i samma 

omfattning med i en idrottsförening.  

 

Även Westerståhl (2003) med flera författare har publicerat en artikel som behandlar 

deltagandet i fritidsaktiviteter bland svenska ungdomar. Resultatet av studien visar 

bland annat att år 1995 var ungdomarna mer aktiva på fritiden än år 1974. Mellan 

åren skedde även en ökning av medlemskap i olika former av idrottsföreningar. 

Författarna till artikeln påpekar att flera ungdomar har ökat sin aktivitet på fritiden 

mellan åren. Samtidigt belyses att flera av ungdomarna har blivit mera stillasittande 

med åren. Engström (2004) beskriver de barn och ungdomar som inte är aktiva på 

fritiden. Han poängterar att elever som är inaktiva på fritiden presterar sämre på 

idrottslektionerna. En intressant utgångspunkt är om fysiskt inaktiva på fritiden kan 

vara extra aktiva på idrottslektioner och därigenom nå en tillfredsställande fysisk 

nivå. Enligt Engström är det inte möjligt att nå en sådan nivå endast genom 

deltagandet på idrottslektionerna. Vidare gör han en jämförelse mellan ungdomar som 

är föreningsaktiva och de som inte är det. Ungdomar som inte är aktiva inom en 

förening på fritiden hade en mer negativ inställning till ämnet idrott och hälsa. 

Ungdomarna hade även sämre betyg i ämnet och saknade även vänner som var aktiva.  

 

Sammanfattning bakgrund 

Det finns flera aspekter som påverkar barn och ungdomars aktiva deltagande i 

idrottsämnet. Forskningen visar att viktiga faktorer för deltagande i fysisk aktivitet är 

bland annat idrottslärare, föräldrars inställning och utbildningsnivå. Även vilken 

utbildning, yrkes/studie kan har en påverkan.  

Den andra delen i bakgrunden belyser skillnaden mellan de som är föreningsaktiva 

och de som inte är det. Resultatet visar bland annat att elever som är aktiva i 

organiserad idrott även presterar bättre i idrott och hälsa. Det är svårt att jämföra olika 

delar av Sverige då det finns stora lokala skillnader. Det finns även tendenser till att 

medlemskapen i idrottsföreningar minskar med ökad ålder.  
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Syfte  
Syftet med undersökningen är att ta reda på vilka möjliga faktorer som  

påverkar 15-16 åriga ungdomars aktiva deltagande i ämnet idrott och hälsa. 

Undersökningen syftar även till att belysa om faktorerna skiljer sig utifrån de som är 

deltagande i idrottsföreningar och förhållandet mellan pojkar och flickor.  

Frågeställning 

 

Vilka faktorer har ett samband med aktivt deltagande i ämnet idrott och hälsa?  

Skiljer sig faktorerna mellan föreningsaktiva och icke föreningsaktiva?  

Skiljer sig faktorerna mellan tjejer och killar?  

Metod  
Under avsnittet kommer undersökningens metod att presenteras. I denna del beskrivs 

studiens design, urval och datainsamling. Vidare kommer etiska överväganden och 

dataanalys att behandlas.   

Design 

Studiens design är en tvärsnittdesign. Bryman (2011) gör en beskrivning av designen. 

Han menar att forskaren är intresserad av att samla in information från flera individer. 

Insamlingen av information kan utföras utifrån olika metoder som exempelvis, 

innehållsanalys, observationer och enkäter. Enkäter var den metod som lämpade sig 

bäst utifrån studiens mål och syfte.  

 En av anledningarna till varför tvärsnittdesign ansågs som det bästa alternativet kan 

beskrivas utifrån Bryman (2011). Han poängterar att forskare som använder denna 

metod ofta är intresserade av att undersöka omväxlingar och variationer inom sitt 

valda område. Beskrivningen som Bryman gör kan kopplas till undersökningen. 

Studien syftar till att påvisa vilka faktorer som påverkar unga människors aktiva 

deltagande i idrott och hälsa. En annan anledning till valet av tvärsnittdesign är 

möjligheten att studera ett område utifrån ett större perspektiv. Ett sådant perspektiv 

kan innebära att resultatet bidrar till att se skillnader mellan olika grupper i 

undersökningen. Viktigt att beakta i sammanhanget är att urvalet måste vara ganska 

stort (Bryman, 2011). Studien har genomförts för att finna vilka faktorer som har 
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betydelse för unga människors aktiva deltagande. På så sätt har det varit av intresse att 

studera ett större urval för att identifiera viktiga faktorer för att se samband.  

Urval 

Urvalet i studien bestod av ungdomar som gick i årkurs nio samt de elever som gick 

första året på gymnasiet. Jag valde att avvända mig av tre stycken skolor. En 

högstadieskola i en förortskommun, ett yrkesgymnasium i samma kommun. Den sista 

skolan var ett studieförberedande gymnasium i en storstadskommun. Deltagarna i 

studien var i åldern 15-16 år. Mycket av tidigare forskning i området fokuserar just på 

ungdomar i aktuell ålder.  

 

Urvalet har skett via ett bekvämlighetsurval, där jag hade en relation till lärare på 

dessa skolor. Byrman (2011) gör en beskrivning av ett bekvämlighetsurval. 

Deltagarna som ska vara med i undersökningen finns av olika anledningar tillgängliga 

för forskaren. Det finns en fördel igenom detta urval då svarsfrekvensen ofta blir hög. 

Det är viktigt att ha kännedom om att denna urvalsstrategi inte behöver vara 

representativ för resterande populationen. Användningen av bekvämlighetsurval har 

varit positivt ur ett tidsperspektiv. Behovet av att kontakta olika skolor och lärare som 

kan vara väldigt tidskrävande har inte behövts.  

 

Sammanlagt deltog 137 individer i undersökningen, bortfallet uppgick till 13 elever. 

Bryman (2011) beskriver viktiga aspekter med urvalet som utgångspunkt. Han 

förklarar att det finns en risk att inte alla deltagare är på plats vid 

undersökningstillfället. De deltagare som inte närvarar vid studiens genomförande 

kan påverka resultatet. I undersökning var det sammanlagt 13 elever som inte deltog 

av olika anledningar. Sammanlagt var det fler pojkar än flickor som svarade på 

enkäterna och 7 klasser deltog. Här nedan är en sammanställning från respektive 

skola.  

 

 
 

Tabell 1: Svarsfrekvens i de olika skolformerna uppdelat på kön (ordinarie antal elever inom parentes).   

Antal Högstadieskola Yrkesgymnasium Studieförberedande 

gymnasium  

Totalt 
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Flickor 16 (18) 15 (18) 19 (21) 50 

Pojkar 27 (29) 29 (32) 31 (33)  87 

Totalt 44 (47) 44 (50) 50 (54) 137 

 

Datainsamling  

För att få en bild över min metod så har jag genomfört en pilotstudie. Bryman (2011) 

beskriver att en pilotstudie innan undersökningen startar kan vara av stor betydelse för 

undersökningen. Pilotstudien kan ge svar på om frågorna är rätt ställda och minska 

risken för missförstånd och oklarheter. Under studien fick jag flera insikter om vikten 

av enkla frågor som inte kan misstolkas då jag som undersökningsledare inte hade 

möjlighet att delta vid samtliga tillfällen. Jag fick även kunskaper under min 

pilotstudie som hjälpte mig att formulera frågorna på bästa möjliga vis. På så sätt har 

jag fått insikter om vikten av att använda mig av slutna frågor, allt för att underlätta 

för deltagarna.  

 

Till min studie har jag valt att använda mig av enkäter som datainsamlingsmetod. Till 

undersökningen har redan testade enkäter använts. Bland annat har frågorna hämtats 

från undersökningarna NU-03 och liv och hälsa ung. Frågorna som har valts ut till 

undersökningen kan kopplas till tidigare forskning inom området. Medparten av de 

faktorer som påverkar barn och ungdomars aktiva deltagande i ämnet idrott och hälsa 

finns beskrivet i tidigare forskning. På så sätt var det relevant och betydelsefullt att 

använda frågorna i min undersökning. Att använda redan beprövande enkäter kan 

stärka studiens resultat enligt Bryman (2011).  

 

För att få ett hanterbart material har ett antal frågor från undersökningarna valts ut.  

Enkätfrågorna som valdes ut för min studie har till mestadels varit av sluten karaktär. 

Det innebär att deltagarna har fått besvara frågor med färdiga svarsalternativ. Bryman 

(2011) beskriver fördelarna med att använda sig av slutna frågor i undersökningar. 

Slutna frågor underlättar både för deltagarna och även för den person som ska 

sammanställa materialet. Han fortsätter med att beskriva vikten av att frågorna är 

utformade så de är enkla och därigenom minskas risken för missförstånd. Hänsyn till 

det togs i undersökningen. Enkäterna har besvarats av elever från tre olika skolor och 

jag hade inte möjligheten att närvara vid samtliga tillfällen. Tillvägagångsättet 
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startade med en kontakt med berörda lärare. Därefter besökte jag de olika skolorna 

och hade möjlighet att träffa ett antal klasser som sedan svarade på enkäterna. 

Enkäterna fylldes i samband med elevernas lektioner i ämnet idrott och hälsa. Bryman 

(2011) poängterar att det kan bli problematiskt när forskningsledaren inte kan närvara 

när deltagarna besvarar enkäterna. Missförstånd kan uppstå när forskaren inte är på 

plats och kan ge kompletterande information. Avslutningsvis besökte jag skolorna 

ytterligare en gång och samtalade med berörda lärare om genomförandet och därefter 

samlades enkäterna in. 

Etiska överväganden 

När man utför en studie måste man ta hänsyn till de fyra etiska forskningsprinciperna. 

Vetenskapsområdet (2002) beskriver de olika principerna. De olika kraven är 

informationskravet, konfidentialitetskravet, nyttjandekravet samt samtyckeskravet. 

Studien har tagit hänsyn till samtliga principer. Deltagarna har blivit informerande om 

forskningsprinciperna i en bakgrund som fanns samlat tillsammans med enkäterna. 

Information gavs även på plats då jag har haft möjlighet att besöka två av tre skolor. 

Eleverna fick information om att deltagandet var helt frivilligt och att man hade 

möjlighet att avbryta när som helst. Syftet med studien beskrevs och det förklarades 

att resultateten kommer att redovisas på gruppnivå och information som kan skada 

någon enskild person kommer inte att presenteras. Samtliga enkäter är anonyma och 

på så sätt omöjliggörs att ingen deltagare i min undersökning kommer att 

offentliggöras. Deltagarna i studien är mellan 15 och 17 år. Samtyckeskravet har 

beaktats genom att jag som undersökningsledare har beskrivit för deltagarna att de 

själva bestämmer om de vill delta eller inte i undersökningen. På den skola jag 

personligen inte kunde medverka fick jag hjälp av den aktuella läraren att förklara 

förutsättningarna. Innan enkäterna skickades ut till skolorna kontrollerade jag att 

samtliga deltagare var över 15 år.  

 

Dataanalys och bearbetning  

Enkäterna som ligger till grund för undersökningen sammanställdes i programmet 

SPSS där svarsalternativen kodades om för underlätta hanteringen. Deskriptiv 

statistisk samt chi-två test har använts. Bryman (2011) beskriver att chi-två testet är 

en beräkning av det förväntade värdet kopplat till slumpens inverkan på resultatet. 
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Exempelvis kan testet bidra med att se om de procentuella skillnader som kan ses 

mellan exempelvis pojkar och flickor är en slumpmässig skillnad eller statistisk 

signifikant skillnad. En viktig utgångspunkt inom kvantitativ forskning är att ha 

kunskaper om signifikansnivån. Ejlertsson (2012) beskriver att signifikansnivån 

vanligen bestämts till 5 %, 1 % eller 0,1 %. I undersökningen är signifikansnivån 

bestämd till 5 %. I samband med resultaten kommer vanligen det precisa p-värdet att 

presenteras.  

 

Undersökning har använt både ordinalskalevariabler och nominalskalevariabler. En 

ordinalskalevariabels svarsalternativ kan rangordnas. Nominalskalevariabler innebär 

svar som inte kan rangordnas. Ett exempel kan vara där man gör en uppdelning 

mellan pojkar och flickor (Bryman, 2011).  

Resultatet av undersökningen presenteras i frekvenstabeller och diagram. 

Användningen av frekvenstabeller och olika former av diagram beskrivs av Bryman 

(2011). Frekvenstabeller används då man på ett enkelt och tydligt sätt vill visa hur 

resultatet fördelar sig mellan olika kategorier. Ett exempel i undersökningen är 

fördelningen mellan pojkar och flickor kopplat till aktivt deltagande (tabell 2). 

Frekevenstabeller är återkommande i undersökningen som redovisningsmetod. En 

annan redovisningsform är diagram. Bryman (2011) beskriver att diagram används för 

att redovisa resultat på ett enkelt och överskådligt vis. Delar av undersökningens 

resultat redovisas i stapeldiagram. Ett exempel i undersökningen är frågan som 

handlar om deltagarna har varit med i någon organiserad aktivitetsport de senaste 12 

månaderna kopplat till aktivt deltagande (figur 3).  

Resultat 
Resultatet av undersökningen kommer att vara uppdelat i tre delar. Den första delen 

kommer att behandla allmän och viktigt bakgrundsstatistik angående studien. 

Resultatets andra del kommer att präglas av faktorer som påverkar barn och 

ungdomars aktiva deltagande i ämnet idrott och hälsa. Exempelvis kommer 

föräldrarnas utbildning samt idrottslärarens påverkan att behandlas. Den sista och 

tredje delen fokuserar på skillnaden mellan de som är aktiva i idrottsföreningar och de 

som inte är aktiva kopplat till aktivt deltagande.  
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Sammanlagt deltog 137 elever i undersökningen. Av dessa var 50 (36 %) flickor och 

resterande 87 (64 %) elever var pojkar. 32,1 procent av samtliga deltagare upplever 

att de inte deltar aktivt under idrottslektionerna. Därmed menar 67,9 % av deltagarna 

att de deltar aktivt under lektionerna i idrott och hälsa.  

Det går även att utläsa skillnader mellan pojkar och flickor inom området (tabell 2). 

40,4 % av flickorna anser att de inte är speciellt aktiva under idrottslektionerna. 

Resultatet av pojkarnas svar visade att 27,6 % ansåg sig inte vara speciellt aktiva 

under lektionerna. Skillnaden mellan pojkar och flickor kopplat till aktivt deltagande 

är inte signifikant, (p=0,232). 

 
Tabell 2: Skillnader mellan pojkar och flickor kopplat till aktivt deltagande i procent.  

 Upplever sig som icke aktivt 

deltagande 

Upplever sig som aktivt 

deltagande 

Kön  Flickor 40,4% Pojkar 27,6% Flickor 59,6% Pojkar 72,4% 

Faktorer som påverkar  

Det finns flera olika faktorer kopplat till det aktiva deltagande i ämnet idrott och 

hälsa. Bland annat går det att studera vilka utbildningar som elever går eller har valt 

kopplat till det aktiva deltagandet. Det går exempelvis att se skillnader mellan de 

elever som går i studieförberedande och i yrkesgymnasium. 68,6 % av eleverna som 

går i studieförberedande gymnasium anser att de är aktiva under idrottslektionerna. 

Av deltagarna som genomgår sin utbildning på ett yrkesgymnasium anser sig 56,8% 

vara aktiva under lektionerna. Skillnad mellan de olika gymnasieinriktningarna var 

inte signifikant, p=0,213. En fråga i undersökningen handlade om frånvaro under 

idrottslektionerna. På så sätt var det även intressant att jämföra om det fanns 

skillnader mellan yrkesgymnasium och studieförberedande gymnasium. Resultatet 

visade att av de 96 (70 %) av eleverna som svarade på frågan så fanns det skillnader 

mellan de som gick yrkes respektive studieförberedande gymnasium. Från båda 

programmen var det 68 elever som svarade att de inte instämde med frågan, är du ofta 

borta från idrottslektionerna? Fördelningen mellan programmen i procent var 52,9 % 

för de som gick på yrkesgymnasium kontra 47,1 % av de som gick 

studieförberedande (p=0,148).  

 
Tabell 3: Skillnad mellan program kopplat till aktivt deltagande i procent.  
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 Upplever sig som aktivt 

deltagande 

Upplever sig som icke aktivt 

deltagande 

Studieförberedande 

gymnasium  

68,6 % 31,4%  

Yrkes gymnasium  56,8 %  43,2 %  

 

Skillnad mellan gymnasieprogrammen kopplat till aktivt deltagande (tabell 3) var inte 

signifikant, (p=0,290).  

 

Det var även intressant att belysa högstadieelevernas aktiva deltagande. Resultatet 

visar att högstadieeleverna upplever sig som mer aktiva än gymnasieeleverna. Av 

resultatet kunde man utläsa att 79,5% av eleverna upplevde sig som aktivt deltagande 

under idrottslektionerna. Jämförelsen mellan högstadieeleverna och gymnasieleverna 

var signifikant när det gäller aktivt deltagande (p=0,041).  

 

En annan faktor som har funnits med i frågeformulären är föräldrarnas 

utbildningsnivå kopplat till det aktiva deltagandet. Hur är dina föräldrars 

utbildningsnivå? Det fanns tre olika svarsalternativ grundskola, gymnasium och 

eftergymnasial utbildning (tabell 4). Den tidigare forskningen inom området påvisar 

att föräldrars utbildning är av betydelse för barn och ungdomars aktiva deltagande. Av 

den anledningen var det självklart att undersöka förhållandet i studien.  

   
 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 4: Hur är dina föräldrars utbildningsnivå kopplat till aktivt deltagande? 

Föräldrars utbildningsnivå Upplever sig som 

aktivt deltagande 

Upplever sig som 

icke aktivt 

deltagande 

utbildningsnivå/grundskola  46,7 %  53,3% 
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utbildningsnivå/gymnasium 68,5 % 31,5 %  

utbildningsnivå/efter 

gymnasialutbildning 

74,2%  25,8% 

 

Tabell 4 visar hur förhållandet mellan föräldrars utbildningsnivå och aktivt 

deltagande. Eleverna med föräldrar som bara har grundskoleutbildning angav aktivt 

deltagande till 46,7 %. Studerar man föräldrar med efter gymnasialutbildning visar 

undersökningen att 74,2 % upplever sig som aktivt deltagande.  

 

En annan faktor som har studerats i undersökningen är idrottslärarens betydelse för 

det aktiva deltagandet. Tabell 5 visar förhållandet mellan lärarens betydelse och 

intresset för ämnet.  

 
Tabell 5: Har läraren i idrott och hälsa betydelse för ditt intresse för ämnet?  

 Instämmer helt Instämmer 

nästan 

Instämmer lite Instämmer inte 

alls 

Ej aktiva 55,6 % 26,7 % 11,1 % 6,7 %  

Aktiva 58,1 %  26,9 %  9,7 %  5,4 %  
 

Sammantaget av enkätsvaren visar att de som instämmer helt och instämmer nästan 

angående lärarens betydelse (tabell 5) uppgår till 116 av 137 svar det vill säga 84 % 

av samtliga deltagare. P=0,980, ingen signifikant skillnad. Viktigt att belysa att i 

dessa 84 % finns både de som upplever sig som aktiva och de som upplever sig som 

inaktiva. Merparten anser att läraren har betydelse för deras intresse för idrottsämnet.  

 

Det fanns skillnader i svaren mellan pojkar och flickor när det gäller det upplevda 

intresset för ämnet idrott och hälsa (tabell 6). Resultatet visar att 53,5 % av pojkarna 

instämmer helt i att idrottsämnet är intressant. För flickorna var resultatet 33,3 %. 

Skillnaden mellan könen är signifikant, (p<0,001). 
 

Tabell 6: Jag tycker att idrottsämnet är intressant. Skillnad mellan pojkar/flickor.  

 Instämmer helt Instämmer 

nästan 
Instämmer lite Instämmer inte 

alls 
Pojkar 53,5% 29,1% 9,3 % 8,1 % 
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Flickor 33,3% 33,3% 27,5% 5,9 % 

 

 

En intressant aspekt är att studera förhållandet mellan elevers intresse av ämnet idrott 

och hälsa kopplat till både högstadiet och gymnasiet samt även mellan de två olika 

gymnasieprogrammen (tabell 7). Det finns ingen signifikant skillnad mellan 

högstadiet och jämförelserna mellan de båda gymnasieprogrammen (p = 0,195). 

Jämförelserna mellan de två gymnasieinriktningarna visade att det fanns en skillnad 

mellan programmen kopplat till intresset för ämnet(p=0,022). Eleverna som gick på 

yrkesprogrammet upplevde sig som mer intresserade av ämnet. En förklaring till 

resultatet kan vara att det var fler pojkar än flickor som gick på yrkesprogrammet.  

 
Tabell 7: Jag tycker att ämnet idrott och hälsa är intressant. Skillnader mellan skola/program.  

Program/skola Instämmer 

helt 

Instämmer 

nästan 

Instämmer 

lite 

Instämmer 

inte alls 

Högstadiet  57,1% 28,6% 11,9% 2,4 % 

Yrkesförberedande 

gymnasium 

54,5% 18,2% 18,2% 9,1 % 

Studieförberedande 

gymnasium  

28,8 %  46,2 % 15,4 % 9,6 % 

 

Fråga 11 är en öppen fråga där elever fick ange max 3 saker som behandlade vad 

eleverna tyckte var bäst med idrottslektionerna (figur 1). I frågan fanns inga färdiga 

svarsalternativ utan eleverna fick själva formulera vad de upplevde som bäst med 

idrotten. Svaren på frågan har varit väldigt skiftande, där vissa deltagare har fokuserat 

på aktiviteter medan andra har skrivit mer övergripande. Bollspel är det mest 

frekventa svaret på vad eleverna tycker är bäst med idrottslektionerna. Därefter följer 

aktiviteter som fotboll, basket och dans. Det är även relativt många elever som har 

svarat att aktiviteter som parkour och gymnastik är det bästa med idrottslektionerna.  
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Figur 1: Vad tycker du bäst om på idrottslektionerna? (Figuren visar antal). 

 

Andra svar nämndes också men de var av mer övergripande karaktär. Bland annat 

nämndes ”att jag har kul och att det ger mig något bra”, ”att man rör på sig” och 

”bättre samarbete i klassen, lär mig mycket om kroppen”. Det var även elever som 

svarade att idrotten fick dem att tänka på annat än skolarbetet. Resultatet visar även 

att många elever tycker att variationen på aktiviteterna är det bästa med idrotten i 

skolan. 

 

 
Figur 2: Vad tycker du är sämst om på idrottslektionerna? (figuren visar antal).  
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Diagrammet i figur 2 visar vad eleverna tycker är sämst med idrotten. Även denna 

fråga har varit av öppen karaktär, d.v.s. det inte har funnits några färdiga 

svarsalternativ. Precis som i figur 1 har svaren varit väldigt varierande. Vissa 

deltagare har beskrivit olika former av aktiviteter som det sämsta med idrotten och 

andra har beskrivit andra orsaker. 34 personer av de som svarade på frågan ansåg att 

dans var det sämsta med idrotten. Därefter tycke deltagarna att fotboll och bollspel 

var de sämsta med idrottslektionerna. Jag valde att slå ihop bollspel och fotboll för att 

de oftast nämndes tillsammans i detta sammanhang.  

 

En annan viktig aspekt kopplat till det aktiva deltagandet är hur eleverna känner sig 

på lektionerna i idrott och hälsa. Under frågan fick eleverna kryssa i olika 

svarsalternativ där flera svar kunde vara möjliga. De elever som upplevde 

negativa/positiva känslor hade kryssat för bland annat att de känner sig dåliga, duktiga 

och trygga under lektionerna. Det fanns skillnader mellan pojkar och flickor. Av 

flickorna kände 21,2 % att de var dåliga under lektionerna, av pojkarna svarade 12,6 

% att de upplevde sig som dåliga. Även känslan av att vara duktig fanns med bland 

frågorna. Av pojkarna svarade 46 % att de kände sig duktiga och motsvarande resultat 

bland flickorna var 30,8 %. En annan viktig känsla var tryggheten. Även denna känsla 

skiljde sig mellan pojkar och flickor. Av flickorna kände sig 40,4 % som trygga 

jämfört med 54 % av pojkarna som upplevde samma känsla. Det fanns ingen 

signifikant skillnad mellan genus och känslorna. Anmärkningsvärt var att 7,7 % av 

flickorna upplevde rädsla under idrottslektionerna i större utsträckning än pojkarna 

(3,4 %).  

Aktivitet på fritiden  

Här fokuserar undersökningen på deltagarnas aktiviteter på fritiden kopplat till det 

aktiva deltagandet i idrott och hälsa. Det kommer inte enbart att belysa organiserad 

idrott i föreningsverksamhet utan även andra aktiviteter på fritiden som är kopplat till 

träning.  

 

Totalt var det 56 % som hade varit delaktiga i en organiserad aktivitetsport under de 

senaste 12 månaderna. 44 % svarade att de inte hade deltagit under de senaste 12 

månaderna. Andelen flickor i undersökningen som har uppgivit att de har deltagit i 
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organiserad aktivitet/sport var 60 %. Andelen pojkar som svarade på samma fråga 

uppgick till 54 %.  

 

 

 
Figur 3: Har du varit med i någon organiserad fysisk aktivitetsport under de senaste 12 månaderna? 

Resultatet anges i procent. n=137 

 

Sammantaget har 137 deltagare svarat på frågan angående deras medverkan i fysisk 

aktivitetsport under de senaste 12 månaderna (Figur 3). Resultatet visar även en 

mycket liten skillnad mellan pojkar och flickor inom området. Av flickor som är 

aktivt deltagande är det 71 % som har svarat ja på frågan om de varit med i någon 

organiserad idrott under det senaste 12 månaderna. Av andelen pojkar var det nästan 

samma resultat, där hade 69,6% svarat ja på frågan. Studerar man sambandet mellan 

det aktiva deltagandet i idrott och hälsa kopplat till organiserad idrottsutövning på 

fritiden så finns det ingen signifikant skillnad mellan dessa två variabler. Det vill säga 

elever i undersökningen som är aktiva i idrottsföreningar uppgav sig inte vara mer 

aktiva än andra (p=0,719). 
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Figur 4: Hur ofta tränar du i den organiserade idrotten? Anges i procent. n=115. 

 

Figur 4 påvisar förhållandet mellan frekvensen av träning inom den organiserade 

idrotten kopplat till aktivt deltagande. Resultatet visar att de som är mer aktiva på 

fritiden upplever sig som mer aktiva på idrott och hälsa lektionerna i högre grad. Ser 

man på helheten av de som utövar fysisk aktivitet på fritiden så finner man att 70 

elever (61 %) tränar i den organiserade idrotten mer än 2-3 gånger i veckan. De som 

inte tränade i den organiserade idrotten har inte svarat på denna fråga. Sammanlagt 

svarade 115 personer på frågan, att jämföra med de 137 som deltog i undersökningen. 

Resultatet visade ingen signifikant skillnad mellan deltagarna, p=0,096.  
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Figur 5: Hur ofta tränar du utanför den organiserade idrotten så att du blir svettig och andfådd? 

Anges i antal. N=130 

 

Sammantaget var det 130 deltagare som besvarade frågan. Resultatet visar att de som 

är aktiva och tränade på fritiden upplever sig även som aktiva på idrottslektionerna 

(figur 5). Denna skillnad är signifikant, P=0,049. Merparten av deltagarna tränade 

eller utövade någon form av fysisk aktivitet där man blev svettig mellan 2-6 dagar i 

veckan. Noterbart är att av de 130 som svarade på frågan så svarade 25 stycken att de 

aldrig tränade utanför den organiserade idrotten.  
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Diskussion  
Diskussionsdelen i undersökningen är uppdelad i fyra delar. Första delen som tas upp 

är resultatdiskussionen. Under detta avsnitt kommer bland annat resultatet att 

diskuteras tillsammans med vad forskningen har kommit fram till, därefter följer 

metoddiskussionen. I metoddiskussionen avhandlas bland annat vilka för respektive 

nackdelar med metodvalet. Den tredje delen är studiens är slutsats. Den sista och 

fjärde delen är kunskapsbidraget där undersökningen resultatet kopplas till den 

kommande yrkesrollen som lärare i idrott och hälsa.  

 

Resultatdiskussion  

Syftet med undersökningen har varit att ta reda på vilka faktorer som påverkar 15-16 

åriga ungdomar till att vara aktivt deltagande under lektionerna i idrott och hälsa. Den 

tidigare forskningen inom området visar att det finns flera olika faktorer som påverkar 

barn och ungdomars aktiva deltagande i fysisk aktivitet.  

En övergripande sammanställning av aktivt deltagande i studien visar att 67,9 % det 

vill säga drygt två tredjedelar av eleverna ansåg sig vara aktiva på lektionerna i idrott 

och hälsa. Resultatet visar att det finns en mindre skillnad mellan pojkar och flickors 

upplevda delaktighet, dock är resultatet inte signifikant. Tidigare forskning visar att 

att det finns skillnader mellan pojkar och flickors aktiva deltagande. Eriksson (2008) 

med flera författare menar att det finns en signifikant skillnad mellan könen inom 

området. Flickornas aktiva delaktighet på lektionerna vart mindre än pojkarnas. 

Pojkarna var tre gånger mer aktiva under lektionerna än flickorna. Även Abildsnes 

(2015) med flera författare poängterar skillnaden mellan pojkar och flickor. 

Författarna menar att flickor väljer att avstå från idrotten oftare än pojkarna.  

 

Ett resultat av studien visar att det fanns en signifikant skillnad mellan pojkar och 

flickors intresse för idrottsämnet. Pojkarna var mer intresserad av ämnet än flickorna. 

53,5% av pojkarna ansåg att idrottsämnet var intressant kontra 33,3% av flickorna. 

Detta resultat kan kopplas Erikssons med flera (2005) undersökning av idrottsämnet. 

Även de poängterar att pojkar har en mer positiv bild av idrottsämnet än flickor. 

Apitzsch (2007) beskriver att det finns bakomliggande orsaker till varför flickorna har 

en annan syn på idrottsämnet än pojkarna. När flickorna är fysiskt aktiva under 

lektionerna i idrott och hälsa tenderar de att känna ett obehag när andra personer 
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betraktar dem. Samtidigt påpekar Apitzsh (2007) att flickorna är rädda och oroliga att 

andra personer ska ha synpunkter på deras kroppar. Även Eriksson med flera 

författare (2005) poängterar att flickor känner obehag när de upplever sig som 

betraktade under lektionerna idrott och hälsa. Studien påpekar att det skiljer sig 

mellan pojkar och flickor när det gäller känslor som exempelvis rädsla, dålig, trygg 

och duktig. Resultatet visar att flickor tenderar att i större utsträckning uppleva sig 

som dåliga, mindre trygga och mer rädda än pojkar i undersökningen. Det är viktigt 

att belysa att merparten av deltagarna inte hade negativa känslor kopplat till 

idrottsämnet.  

 

Ett intressant resultat kopplat till den tidigare forskningen är skillnaden mellan de 

olika gymnasieprogrammen när det gäller både aktivt deltagande, närvaro och intresse 

av ämnet idrott och hälsa. Utifrån närvaro visade studien att en större andel i 

yrkesgymnasium (82 %)uppgav sig som mer närvarande vid lektionerna i idrott och 

hälsa än de som gick studieförberedande (62 %). Samtidigt belyser Abildsnes (2015) 

att det finns skillnader mellan de som studerar ett studieförberedande program och de 

som studerar ett yrkesprogram framförallt när det gäller närvaro i ämnet. Han menar i 

sin undersökning att de som går yrkesprogram har högre frånvaro i ämnet trots att det 

troligtvis har mest behov av idrott och träning. I undersökningen visar resultatet 

indikationer på att eleverna från yrkesgymnasiet upplevde sig som mer närvarande 

och mer intresserad av ämnet. Det fanns ett samband mellan det upplevda intresset 

och den gymnasieinriktning som eleverna gick på. Eleverna på yrkesutbildningarna 

hade ett större intresse för ämnet (p=0,022). Detta resultat kan förklaras med att det 

var fler pojkar än flickor som gick på yrkesprogrammet. Studien jämförde även de 

olika skolinriktningarna kopplat till det aktiva deltagandet under lektionerna. Det 

visade sig inte finnas någon signifikant skillnad kopplat till det aktiva deltagandet.   

 

Studien omfattar även idrottsläraren och föräldrars betydelse kopplat till intresset för 

ämnet. När det gäller föräldrar så har deras utbildning stått i fokus. Överlag har 

deltagarna svarat att de anser att läraren i idrott och hälsa har betydelse. Dock finns 

det ingen signifikant skillnad mellan lärarens betydelse kopplat till deltagarnas 

upplevda intresse för ämnet. Goral (2010) poängterar att läraren i idrott och hälsa har 

en betydande roll. Framförallt när det gäller att uppmuntra och motivera elever till 

deltagande under lektionerna. Under liknade förutsättningar beskriver Abildsnes 
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(2015) lärarens betydelse för elevernas motivation i ämnet. Han poängterar att 

flertalet av barn och ungdomar har idrottsläraren som en förebild och motivator till 

engagemang i idrottsämnet. Om läraren saknar glöd, intresse och förmåga kan detta 

medföra motsatt effekt, det vill säga elevernas aktiva deltagande riskerar att sjunka. 

Tidigare forskning inom området belyser att föräldrars utbildning har betydelse för 

bland annat elevernas betyg. Eriksson med fler författare (2005) menar att det finns 

kopplingar mellan föräldrars utbildningsnivå och elevers betyg i idrott och hälsa. 

Ungdomar som har föräldrar med högre utbildning har större möjlighet att nå ett 

högre betyg kontra de med lägre utbildning. I studien finns det skillnader mellan 

elever vars föräldrar har en högre utbildningsnivå jämfört med de som har en lägre, 

kopplat till upplevt deltagande. 74,2 % av de som upplevde sig som aktivt deltagande 

har föräldrar med eftergymnasial utbildning.  

46,7 % av de som kände sig som aktivt deltagande har föräldrar med grundskolenivå. 

Samband visade sig inte vara signifikant. Denna fråga kommer att diskuteras mer i 

metoddiskussionen.  

 

Ett annat intressant resultat i undersökningen kan diskuteras utifrån skolinspektionens 

flygande observation av idrottsämnet. Skolinspektionens resultat visade att ämnet 

idrott och hälsa präglades av ensidiga aktiviteter. Framförallt bollspel dominerade och 

fick stort utrymme i undervisningen i idrott och hälsa (Skolinspektionen, 2010). 

Resultatet av min undersökning beskriver problematiken inom området. I två av 

frågorna i enkäten fick eleverna besvara vad de tyckte var bäst respektive sämst med 

idrotten i skolan. Bollspel fanns omnämnt både som det bästa respektive det sämsta i 

idrottsundervisningen. Att bollspel nämns flest gånger stärker skolinspektionens 

observation av idrottsämnet det vill säga risken för ensidiga aktiviteter. Bristen på 

variation kan givetvis medföra en negativ effekt på barn och ungdomars vilja att 

aktivt delta under lektionerna i idrott och hälsa.   

 

Undersökningen har i stor utsträckning diskuterat förhållandet mellan de som är 

aktiva inom idrottsföreningar och inte. Sammantaget var det 56 % av samtliga 

deltagare som har varit aktiv inom någon organiserad idrott under de senaste 12 

månaderna. Andelen pojkar som var aktiva i idrottsföreningar uppgick till 54 % 

medan flickornas medlemskap uppgick till 60 %. Skillnaden mellan pojkar och flickor 

kan kopplas till riksidrottsförbundets (2015) rapport. Rapporten poängterar att flickor 
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är mer aktiva i idrottsföreningar i tonåren. En anledning till varför flickor var i större 

utsträckning delaktiga i organiserade idrotten än pojkar kan diskuteras utifrån 

Redelius (2004) resonemang. Hon poängterar problematiken inom området. Det finns 

väldigt stora lokala skillnader som kan påverka resultatet. Denna skillnad kan ha haft 

betydelse för min undersökning. Beroende på vilka skolor och klasser man väljer att 

undersöka kan resultatet förändras, inte minst utifrån ett genusperspektiv.  

 

Vidare i undersökningen studerades kopplingen mellan medlemskapet och aktivt 

deltagande på idrottslektionerna. 71 % av flickorna som har besvarat att de är aktiva 

på lektionerna har svarat att de är aktiva inom organiserad idrott jämfört med 69,6% 

av pojkarna. Det fanns ingen signifikant skillnad mellan aktivt deltagande och 

medlemskapet i idrottsföreningar.  

Ett annat intressant resultat är sambandet mellan de som tränar utanför den 

organiserade idrotten och det aktiva deltagandet. Det fanns ett samband mellan dessa 

två variabler. De som tränar själva på fritiden upplever sig som mer aktiva på 

lektionerna i idrott och hälsa.  

 

Detta resultat var signifikant, P=0,049. Den tidigare forskningen inom området när 

det gäller träning utanför den organiserade idrotten kopplat till idrottsämnet är inte 

tydlig. Forskningen fokuserar betydligt mer på sambandet mellan 

idrottsföreningar/medlemskap kopplat till skolan.  

Metoddiskussion 

Att använda enkäter som datainsamlingsmetod bedömdes som det bästa alternativet 

med tanke på att jag ville undersöka flera aspekter som kunde påverka elevers aktiva 

deltagande i ämnet idrott och hälsa. Metoden medgav att man kunde studera en större 

population och på sätt var valet av enkäter det bästa alternativet. Användningen av 

enkäter kan ses som både positivt och negativt. Det positiva är blanda annat 

tidsaspekten, möjligheten ökar att nå fler individer på relativt kort tid. En annan fördel 

med mitt metodval är de personliga kontakterna som har hjälpt mig med utdelningen 

och insamlingen av enkäterna. Att ha personliga kontakter har bidragit till att jag som 

undersökningsledare inte har behövt kontakta eller leta efter andra skolor. Den höga 

svarsfrekvensen (91 %) kan sannolikt kan ha påverkats via kontakterna.   
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Samtliga enkäter fylldes i under idrottslektionerna. Att enkäterna fylldes i samband 

med idrottslektionerna kan ha medfört en problematik då de elever som inte gillar 

idrott kan ha varit frånvarande. Ett alternativ hade varit att genomföra 

enkätundersökningen vid en annan lektion.  

För att underlätta för deltagarna har undersökningsledaren haft möjlighet att delta och 

informera deltagarna om studien på två av tre skolor. På så sätt har de etiska 

aspekterna beaktas. Vid tillfällena har respondenterna fått kännedom om att studien är 

frivillig och de har möjlighet att avbryta när som helst samt att svaren är anonyma. 

Det har även funnits med ett bakgrunds avsnitt i enkäten där viktig information 

angående studiens syfte och mål har förklarats. På skolan där det inte var möjligt att 

informera deltagarna så fick läraren informera och instruera deltagarna om 

förutsättningarna för deltagandet i undersökningen. Svarsfrekvensen kan ha påverkats 

av att läraren hanterade samtlig information gällande studien. Det kan vara svårare för 

elever att tacka nej till medverkan när deras ordinarie lärare är närvarande och 

ansvarig.  Samtliga deltagare som har varit med i undersökning var över 15 år.  

Frågorna som har använts i enkäterna har hämtats från tidigare undersökningar och på 

så sätt prövats tidigare. Att använda redan beprövade frågor har haft betydelse för 

undersökningen. Genom att använda tidigare beprövade frågor förenklas kopplingen 

till tidigare forskning och detta bidrog till studiens tillförlitlighet.  

Det negativa med metodvalet är bland annat är att det är svårt att ge eventuella 

kompletterande förklaringar till varför deltagarna har svarat som de har gjort. En 

annan nackdel kan vara att man själv som undersökningsledare inte är närvarande vid 

enkätutlämningen, vilket kan kopplas till undersökningen. När deltagarna har svårt att 

förstå vissa frågor finns det begränsade möjligheter att förklara och hjälpa till. Det 

kan vara en anledning till varför vissa frågor har lämnats obesvarade.   

 

En annan aspekt som är viktig att belysa är fördelningen mellan pojkar och flickor. I 

min studie fanns det fler pojkar än flickor. Fördelningen mellan pojkar och flickor har 

troligtvis ett samband med de gymnasieinriktningarna som har undersökts.  

 

Frågan som behandlade föräldrars utbildning (fråga 4) har visat sig vara komplicerad 

för deltagarna. Respondenterna har haft begränsad kunskap gällande sina föräldrars 

utbildningsnivå. Frågan kan även ha varit svår att tolka då exempelvis en av 
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föräldrarna hade en högre utbildning. Ett alternativ hade varit att ställa om frågan där 

båda föräldrars utbildningsnivå särbehandlas. På de skolor som besöktes har denna 

fråga varit den som har väckt flest frågetecken.  

När man utför enkätundersökningar är det viktigt att ha kännedom angående 

bortfallets betydelse för undersökningen. Svarsfrekvensen i studien uppgick till 137 

av 150, det vill säga 91 %.  

Slutsats 

Studien visar att de som tränar utanför den organiserade idrotten i högre grad än både 

föreningsdeltagare och de som inte tränar på fritiden deltar mer aktivt i lektioner i  

Idrott och hälsa. En intressant slutsats som studien påvisar är att det inte fanns något 

samband mellan aktivt deltagande i idrottsundervisningen och föreningsaktivitet på 

fritiden. En annan slutsats som kan dras utifrån undersökningen är lärarens betydelse 

för ämnet. Studien uppvisar att de flesta av eleverna oavsett vilken skola/utbildning 

anser att läraren i idrott och hälsa har en betydande och viktig roll. Skillnaden mellan 

yrkesprogram och studieförberedande kopplat till intresset för ämnet var tydligt, där 

eleverna som gick yrkesprogrammet hade ett större intresse för idrott och hälsa. 

Resultatet visar att flickor och pojkar har olika intresse för ämnet idrott. Pojkarna 

hade ett större intresse av ämnet idrott och hälsa än flickorna. En annan intressant 

slutsats som studien påpekar var vilken aktivitet som av eleverna ansågs vara det 

bästa och det sämsta med lektionerna. Svaren visade att bollspel nämndes både som 

det sämsta och det bästa bland eleverna.  

Studiens kunskapsbidrag 

 

Studiens kunskapsbidrag kan ses ur flera olika perspektiv. Det aktiva deltagandet i 

lektioner i ämnet idrott och hälsa kan i denna studie kopplas samman med 

träning/rörelse på fritiden. De elever som har uppgivit att de tränar regelbundet 

utanför den organiserade idrotten upplever sig som mer aktiva på lektionerna i idrott 

och hälsa. Resultatet visar även att läraren i idrott och hälsa har en betydelse för 

elevers intresse för idrottsämnet även fast det inte fanns någon signifikant koppling 

till elevers aktiva deltagande i undersökningen. Två frågor i studien behandlade vad 

deltagarna ansåg vara bäst respektive sämst med idrotten i skolan. Olika former av 

bollspel har nämnts både som det mest positiva respektive det mest negativa. För den 
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framtida yrkesrollen som lärare i idrott och hälsa är det viktigt att ha kännedom och 

kunskap om vad det är som påverkar elever till att vara aktivt deltagande i ämnet. Det 

är ett brett område av faktorer som påverkar unga människors deltagande i ämnet 

idrott och hälsa. Som studien har påvisat finns det ett samband mellan regelbunden 

träning utanför den organiserade idrotten och deltagande i idrott och hälsa. 

Yrkesrollen ställer krav på att försöka att motivera och engagera barn och ungdomar 

till att vara aktiva även utanför skolan. Om man lyckas att motivera eleverna till 

rörelse och motion på fritiden finns det möjligheter att intresset kan få positiva 

effekter i idrottsämnet. Studien har även påvisat att många elever har poängterat att 

bollspel i idrottslektionerna upplevs som både positivt och negativt. Det är en viktig 

kännedom för den framtida yrkesrollen. Det är en stor utmaning med att planera och 

genomföra aktiviteter där inga barn eller ungdomar känner sig exkluderade. Når man 

framgång med att finna aktiviteter där flertalet känner delaktighet finns det 

möjligheter att läraren kan påverka det aktiva deltagande bland eleverna.  
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Bilaga 1  

 
Information om studien.  
 
Mitt namn är David Borg och jag läser termin 9 till lärare i idrott och 
hälsa vid Örebro universitet. Du kommer nu att ha möjlighet att 
delta i min studie. Din medverkan i denna studie är helt frivillig.  
Min studie handlar om varför och vad som gör att unga människor 
deltar och är intresserade av ämnet idrott och hälsa. Jag är även 
intresserad av att undersöka skillnaden mellan föreningsaktiva 
ungdomar och de som inte är aktiva inom idrottsföreningar.  
 

Enkäterna görs anonymt och ingen obehörig kommer att få ta del 
av svaren. Svaren från enkäterna kommer att sammanställas och 
redovisas enbart på gruppnivå. För er som ska svara på enkäten 
är det viktigt att svara så noga och sanningsenligt som möjligt. Det 
är viktigt att veta att deltaganden är helt frivilligt och man har 
möjlighet att avböja/avbryta när man själv önskar.  
Tack på förhand. 
 
David Borg, Örebro universitet  
 
 

Bakgrunds information 
 
 
1. Jag är:  
 

Flicka    Pojke      Osäker 
 
2. Jag går i årkurs 9 grundskolan   Jag går första året på gymnasiet.  
 
3. Om du går på gymnasiet, vilken inriktning har ditt gymnasieprogram? 

Yrkesförberedande  
Studieförberedande 

 
4. Hur är din/dina föräldrars utbildningsnivå?  

Grundskola  
Gymnasium  
Eftergymnasial utbildning (ex, högskola eller universitet).  

4. Jag tycker ämnet idrott och hälsa är intressant.  
Instämmer helt  
Instämmer nästan 
Instämmer lite 
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Instämmer inte alls  
 
5. Deltar du i idrott och hälsa bara för att få betyg?  

Instämmer helt  
Instämmer nästan 
Instämmer lite 
Instämmer inte alls  

 
6. Jag är ofta borta från lektionerna i ämnet idrott och hälsa.  

Instämmer helt  
Instämmer nästan 
Instämmer lite 
Instämmer inte alls  

 
7. Det är för lite tid för ämnet idrott och hälsa.  

Instämmer helt  
Instämmer nästan 
Instämmer lite 
Instämmer inte alls  

 
8. Hur mycket rör du dig på idrottslektionerna i skolan? Sätt bara ett kryss.  

Jag är aldrig med. 
Jag är sällan med. 
Jag är med ibland. 
Jag är oftast med men rör mig inte särskilt mycket. 
Jag är oftast med och blir svettig och/eller andfådd varje gång.  

 
9)Hur brukar du känna dig på idrott och hälsa lektionerna? Kryssa i alternativ som 
stämmer in på dig, fler svar är möjliga.  

Trygg 
Dålig 
Duktig 
Rädd 
Känner mig utanför 
Lär mig mycket 
Tycker det är roligt 
Får inte delta för föräldrar 
Fysiskt trött/svettig 
Jag vill inte byta om med andra 
Roligt  
Inspirerar mig till att vara fysiskt aktiv på min fritid.  

 
10)Har läraren i idrott och hälsa betydelse för ditt intresse för ämnet? 

Instämmer helt  
Instämmer nästan 
Instämmer lite 
Instämmer inte alls  
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11)Vad tycker du bäst om på idrottslektionerna? Max tre saker.  
 
.......................................................................................................................... 
 
 
12) Vad tycker du sämst om på idrottslektionerna? Max tre saker.  
 
................................................................................................... 
 
 
13) Vad skulle få dig att bli mer aktiv på idrottslektionerna? 
 
............................................................................................................................ 
 
 
Aktiviteter på fritiden 
 
14) Har du varit med i någon organiserad fysisk aktivitetsport, under de 
senaste 12 månaderna? 

JA 
NEJ 
Har varit med tidigare 

 
15)Du som tränar i en idrottsförening: Vilken eller vilka idrotter tränar du? 
Rangordna. 
 
Den idrott jag är mest aktiv i. ……………………………… 
Den idrott jag är näst mest aktiv i. ..………………………. 
Den idrott som jag är minst aktiv i. ……………………….. 
 
16) Hur ofta tränar du i den organiserade idrotten (ex idrottsförening)?  
Varje dag 

4-6 dagar/vecka 
2-3 dagar/vecka 
1 dag i veckan 
1 dag i månaden 
Aldrig 

 
17) Hur ofta tränar du utanför den organiserade idrotten 
Så att du blir svettig och andfådd? Till exempel gym och jogging. Sätt bara ett kryss. 

Varje dag 
4-6 dagar/vecka 
2-3 dagar/vecka 
1 dag i veckan 
1 dag i månaden 
Aldrig 

 
18)Hur mycket rör du dig i snitt per dag (t.ex går, cyklar eller idrottar)? 



 
 

35 

Mindre än 30 min per dag 
30-60 min per dag 
Minst en timme per dag.  
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